
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๓๒๖ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
............................................................  

เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๗    ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรศิราภิรมย์  อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา   ๒๗ (๑)     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช    ๒๕๔๗   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานต่าง ๆดังน้ี   
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่   ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
๑. ฝ่ายด าเนินงาน 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม    รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว   เสนาขันธ์   รองประธานกรรมการ 
นายณรงค์   หนูนารี   กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์   กรรมการ 
นายปุ้ย   คงอุไร   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
น.ส.อรสา   ชาติรัมย์   กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมการ 
นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
๒.  ควบคุมและประสานงานต่าง ๆให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 



-๒- 
๒. ฝ่ายประสานงานทั่วไป 
 นายพิราม ภูมิวิชิต  หัวหน้า  นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
 นายเล็ก  สินวิชัย  ผู้ช่วย  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย 
หน้าที่   ตดิต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
๓. ฝ่ายพยาบาล 

  นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  หัวหน้า  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  ผู้ช่วย 
 น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย  พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     ๒. ประสานงานกับค่ายและผู้เก่ียวข้อง  เม่ือมีผู้เจ็บป่วย 

 
๔. ฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก 

  นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ หัวหน้า  น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ผู้ช่วย 
  น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  ผู้ช่วย  นายเล็ก  สินวิชัย  ผู้ช่วย 

หน้าที่  จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่  กอง  ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
๕. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  หัวหน้า  นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
 นายสมุฏฏ์ ภาษาดี  ผู้ช่วย 
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ฝึกอบรม 

                      ๒. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่นไหวพร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  
 ๖. ฝ่ายการเงินและอาหาร 
  น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน หัวหน้า  น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย  
 หน้าที่   ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
  
 ๗. ฝ่ายพิธีการ 
  นางทิพย์จันทร์ หงษา  หัวหน้า  นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
  น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
๘. ฝ่ายควบคุมการเดินทาง 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า นายพิราม ภูมิวิชิต  ผู้ช่วย   

นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย นายเล็ก  สินวิชัย  ผู้ช่วย  
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ  ผู้ช่วย  
ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่     ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
และ ประสานกับฝ่ายจัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 
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 ๙. ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรศิราภิรมย์ 
  นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ผู้อ านวยการค่าย 
  นายพิราม ภูมิวิชิต  ผู้อ านวยการฝึก 
  นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ รองผู้อ านวยการฝึก  
  น.ส.พรสุดา มินส าโรง  หัวหน้าวิชาสูทกรรม  
  นายสมุฏฏ์ ภาษาดี  หัวหน้าวิชาผจญภัย  
  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  หัวหน้าวิชาปฐมพยาบาล  
  น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  หัวหน้าวิชาบุกเบิก  
  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  หัวหน้าวิชาเดินทางไกล  
  นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ หัวหน้าวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ , หัวหน้าวิชาการจัดการค่าย  
   
  ๙.๑ ฝ่ายวิทยากรประจ ากอง 

นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒ 
กอง ๑ น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ  หัวหน้า  นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 
 น.ส.จิรนันท์ คันธชาติกุล ผู้ช่วย   
กอง ๒ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  หัวหน้า  น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน ผู้ช่วย 
 นายชาญชัย กล้าหาญ  ผู้ช่วย  นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วย 
กอง ๓ นายปวิตร สมนึก  หัวหน้า  น.ส.จันทร์จิรา ปัญจพัฒนศิริ ผู้ช่วย 
 น.ส.พิชญ์นารี จีนแส  ผู้ช่วย  นายมนตรี สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
กอง ๔ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ หัวหน้า  น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  ผู้ช่วย 
 นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย 
กอง ๕ นายสมุฏฏ์ ภาษาดี  หัวหน้า  น.ส.พรสุดา มินส าโรง  ผู้ช่วย 
 น.ส.วิไลพร ศรีสุวพันธ์ ผู้ช่วย  น.ส.น้ าฝน พรชัย  ผู้ช่วย 
กอง ๖  นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ หัวหน้า  นางแสนสุข ค าแก้ว  ผู้ช่วย 
 นายศุภกิจ หนองหัวลิง ผู้ช่วย   
กอง ๗ นางทิพย์จันทร์ หงษา  หัวหน้า  นายอุสาห์ เพชรประพันธ์ ผู้ช่วย 
 น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ผู้ช่วย  นายนันทวัฒน์ สุขช่วย  ผู้ช่วย 
กอง ๘ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา หัวหน้า  น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  ผู้ช่วย 
 นายวุฒิพงษ์ แสนรังค์  ผู้ช่วย 
กอง ๙ น.ส.พรรนิภา สีลาโส  หัวหน้า  นายสุเนตร ศรีใหญ่  ผู้ช่วย 
 นายชลนที พั้วสี  ผู้ช่วย 
กอง ๑๐ น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  หัวหน้า  นางพจมาน ชีววัฒนา  ผู้ช่วย 

นายพีระพล จอมใจเหล็ก ผู้ช่วย  นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  ผู้ช่วย 
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นายเล็ก  สินวิชัย  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับชั้น ม.๒ 

กลุ่ม ๑ น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย หัวหน้า  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ผู้ช่วย 
 น.ส.ปัณฑิตา สุจีรกุลไกร ผู้ช่วย 
กลุ่ม ๒ น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  หัวหน้า  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ผู้ช่วย 
 น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ผู้ช่วย 
กลุ่ม ๓ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  หัวหน้า  นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ ผู้ช่วย 
 น.ส.วันนภา สายพิมพิน ผู้ช่วย 
 หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
๓. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 

 
๙.๒ ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  

รถคันที่ ๑ น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ  หัวหน้า นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
  น.ส.จิรนันท์ คันธชาติกุล ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  หัวหน้า นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 
  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย น.ส.พิชญ์นารี จีนแส  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓ นายวุฒิพงษ์ แสนรังค์  หัวหน้า นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.จันทร์จิรา ปัญจพัฒนศิริ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๔ น.ส.พรสุดา มินส าโรง  หัวหน้า นายสมุฏฏ์ ภาษาดี  ผู้ช่วย 
  นายนันทวัฒน์ สุขช่วย  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๕ น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  หัวหน้า น.ส.วันนภา สายพิมพิน ผู้ช่วย 
  น.ส.วิไลพร ศรีสุวพันธ์ ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๖ นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ หัวหน้า นางพจมาน ชีววัฒนา  ผู้ช่วย 
  น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  ผู้ช่วย น.ส.ปัณฑิตา สุจีรกุลไกร ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๗ นายเล็ก  สินวิชัย  หัวหน้า นายปวิตร สมนึก  ผู้ชว่ย 
  น.ส.น้ าฝน พรชัย  ผู้ช่วย นางสุมิตรา สุวรรณธาดา ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๘ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม หัวหน้า น.ส.พรรนิภา สีลาโส  ผู้ช่วย 
  นายพีระพล จอมใจเหล็ก ผู้ช่วย นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๙ นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ หัวหน้า นายศุภกิจ หนองหัวลิง ผู้ช่วย 
  น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  ผู้ช่วย นายชลนที พั้วสี  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๐ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง หัวหน้า นายสุเนตร ศรีใหญ่  ผู้ช่วย 
  นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๑ นางทิพย์จันทร์ หงษา  หัวหน้า นายอุสาห์ เพชรประพันธ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ผู้ช่วย นายชาญชัย กล้าหาญ  ผู้ช่วย 

หน้าที่     ๑. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้ครบทั้งไปและกลับ 
   ๒. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 
 
 
 



-๕- 
รถตู้โรงเรียน  
          นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  นายพิราม ภูมิวิชิต  น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน 
           น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย นางแสนสุข ค าแก้ว  
          น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์     
             
 ๙.๓ ฝ่ายเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 

วันที่  ๑๐, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายสมุฏฏ์   ภาษาดี        หัวหน้า นายปวิตร    สมนึก  ผู้ช่วย 
๒๔.๐๐ น.  –  ๐๒.๐๐ น. นายศุภกิจ   หนองหัวลิง   หัวหน้า นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายวุฒิพงษ์  แสนรังค์     หัวหน้า นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์   ผู้ช่วย 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายมนตรี  สุขสวัสดิ์        หัวหน้า นายสุเนตร   ศรีใหญ่ ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผู้อ านวยการค่ายเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
๑๐. ฝ่ายประเมินผล 

น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  หัวหน้า  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ผู้ช่วย 
   

           
มีหน้าที่  ๑. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการด าเนินงาน 

                        ๒. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
             

  

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

   สั่ง  ณ  วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
      
      
     (นางวรรณี บุญประเสริฐ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 
 

 
 
 

ตารางกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรศิราภิรมย์ อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗   
๐๗.๑๕ น. ออกเดินทาง ผู้ก ากับ 
๑๑.๐๐ น. เดินทางถงึค่าย ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดวินัยเบ้ืองต้น 
-รับฝากทรัพย์สินมีค่า 
-ลงทะเบียนผู้เจ็บป่วยมีโรคประจ าตัว 
-จัดเข้าที่พัก 

 
 

ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
-ถวายราชสดุดี องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-ผู้อ านวยการฝึกกล่าวรายงาน 
-ผู้อ านวยการค่ายกล่าวให้โอวาสและเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
-พิธีเปิดประชุมกองรอบเสาธง 
-ปฐมนิเทศ 

 
 

ผู้ก ากับ 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นันทนาการ ผู้ก ากับ 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  การบรรยายสาธิตชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วิชาแผนที่เข็มทิศ ผู้ก ากับ 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ น. ประชุมวิทยากรและผู้ก ากับ ผู้ก ากับ 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมไตรรงค์ธ ารงไทย / นันทนาการกลุ่มสัมพัน ์ ผู้ก ากับ 

๒๒.๐๐ น. สวดมนต์ นดัหมาย เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 

๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๑ ผู้ก ากับ 

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๒ ผู้ก ากับ 

๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๓ ผู้ก ากับ 

๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๔ ผู้ก ากับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗   
๐๕-๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. กายบริหาร วิชาทัศนสัญญาณธงสองมือ ผู้ก ากับ 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. จัดที่พักรอรับการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วิชาเดินทางไกล ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. นันทนาการ ผู้ก ากับ 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  วิชาผจญภัย ผู้ก ากับ 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สรุปกิจกรรม ผู้ก ากับ 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ท าภารกิจส่วนตัว เตรยีมการแสดงการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 

๑๙.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 

๒๒.๓๐ น. สวดมนต์ นดัหมาย เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 

๒๒.๓๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๑ ผู้ก ากับ 

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๒ ผู้ก ากับ 

๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๓ ผู้ก ากับ 

๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๔ ผู้ก ากับ 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗   
๐๕-๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. กายบริหาร ผู้ก ากับ 

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. จัดที่พักรอรับการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. รับการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก ากับ 

๑๐.๐๐   น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธ ์ ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาเขื่อนป่าศักดิ์ชลสทิธ์  ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธ์ มุ่งหน้าสู่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ก ากับ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางถงึโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้ก ากับ 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 


